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الهجرة  الدليل اإلقليمي لتحليل "مرشوع كجزء عرب الحدود  الرَصدأنشطة  تنّفذ( يف العراق DTMع النزوح )مصفوفة تتبّ و ، 2019 أيلولمنذ 

ديناميكيات أفضل ل فهم إىل وع رش امليهدف  ،ع النزوح كأداة أساسية لجمع البياناتباستخدام مصفوفة تتبّ و . (REMAP) "وسياساتها

إىل تعزيز الصياغة ، عىل وجه التحديدويهدف املرشوع . معّينة بالذات دولوالدوافع والطرائق ونقاط الضعف يف  ،النزوح والهجرة

ستان وبنغالديش  لتهجري القرسي يف أفغاناوالربامج املتعلقة بالهجرة و  ،ة وتنفيذ السياسات اإلنسانية واإلمنائيةالقامئة عىل األدّل 

لتحديد األعداد واملواقع ونقاط الضعف واالحتياجات األساسية   ،جمعها البيانات التي تمّ  مستخدَ ت  سوف و والعراق وباكستان. وإيران 

 والجهات اإلنسانية واإلمنائية. ةإعالم الحكوم و، الدول املستهدفةواملهاجرين والعائدين واملجتمعات املضيفة يف  للنازحني

من   سيتمّ و ومواءمة مبادرات جمع البيانات.  التبادل،إىل زيادة قابلية كذلك  "الهجرة وسياساتهاالدليل اإلقليمي لتحليل " مرشوعيهدف و

إقليمية.  ات معلومتحليل و  للحصول عىلاملختارة  الدولتجميع البيانات واملعلومات عرب ، لمرشوعخالل إنشاء إطار منهجي شامل ل 

، وسوف عىل دعم الحوارات اإلقليمية حول سياسة الهجرة، عىل املستويني القطري واإلقليمي ،واملعلومات ستعمل منتجات التحليلو 

بل و  ،أنظمة إدارة الهجرة الوطنية والسياسات يف تحسني يسهم املرشوع أيضاً  ؤمترات اإلقليمية وورش العمل عقد املست  و تنفيذها. س 

 السلطات الوطنية. عن ، فضالً يف املجال اإلنساين ملنيالعاأصحاب املصلحة قدرات بية لتعزيز التدري 

الدليل "مرشوع خمس أدوات لتعزيز توافر وجودة البيانات املتعلقة بالنزوح والهجرة والعودة يف إطار بنرش ع النزوح مصفوفة تتبّ تقوم س

ول  ح  ،مستوى املنطقة عىلو جتمع أساس امل  قامئة عىل تقييامت إجراء ( 1: تشملهذه األدوات، . و "الهجرة وسياساتهااإلقليمي لتحليل 

عن أعداد ومواقع مجموعات السكان   بانتظامملعلومات ا جمع( 2؛ نقاط الضعف واحتياجات ونوايا السكان املتنقلني واملجتمعات املضيفة

دراسات إجراء ( 4؛ تنقلنيامل سكانلفهم التحركات عرب الحدود ومالمح ال  ، يف نقاط حدودية مختارة بانتظامملعلومات ا جمع( 3؛ املتنقلني

 صد استدامة العودة واحتياجات ونقاط ضعف العائدين.دراسات لَر إجراء ( 5، ية عن دوافع الهجرةاستقصائ

يف نقاط حدودية   بانتظامملعلومات ا جمعجمع البيانات الرئيسية التي تم تنفيذها كجزء من  أنشطةملحة عامة عن  هذا التقرير، يعرض 

عن   لوتفاصي املتبّعةاملنهجية  إضافة إىل، الحركة عرب الحدود(  رَصد )أنشطة  سكان املتنقلنيات عرب الحدود ومالمح ال التحركلفهم  ،مختارة

جمهورية إيران اإلسالمية والجمهورية مع الحركة عرب الحدود عند املعابر الحدودية  صدَر تم ي ، في العراقفكيفية تنفيذ هذه األنشطة. 

إىل تعزيز  الرَصدهدف وي اق ويخرجون منه. ومالمح املهاجرين الذين يدخلون العر لتحديد ورسم خرائط أمناط التنقل ، ركياالعربية السورية وت

تتضمن  و . نقاط الضعف املرتبطة بهاو  ،الهجرة ودوافع، الجنسياتختلف مل بالنسبة اتوالتوجهّ  واملغادرة القادمةالهجرة فهم عمليات 

(  4  قرَصد التدفّل سجّ ( 3  قرَصد التدفّ( 2 قخطة رَصد التدفّ( 1 ، موضحة مبزيد من التفصيل أدناه:فةطة مختل الحركة خمسة أنش عملية رَصد

 .قرَصد التدفّ يانستبا( 5 قرَصد التدفّ عّدادو
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 كان السّ  كات تحّر   تحديد 

األساس لتحديد املواقع   هو توفري هذا التمرينف من هدال . و السكان كاتتحّر  تحديد الحركة عرب الحدود هو  رَصدالتمرين األول لنشاط 

إىل البيانات  اً استنادو . الستبيانوا واالحصاءوالتسجيل  الرَصدك أنشطة ، مبا يف ذل الحقاً  عرب الحدود أنشطة فيها  جرىست   التياملحتملة 

لطرق فهم أفضل  عىلع النزوح مصفوفة تتبّ  تَل حص، ع النزوحصفوفة تتبّ امليدانيّة ملفرق ال الرتكيز مع  اتمجموع شاوراتالداخلية وم

 الحدودية. املعابرإضافة إىل جدوى جمع البيانات وإمكانية الوصول إىل  ،يلالهجرة الرئيسية عىل املستويني الوطني واملح

 ان السّك  تحّركاتمالحظة    

  تقليص بعد ف. 2019 أياريف السكان حركة مراقبة  التمرين الثاين: نطاقلتحديد  ،املرحلة األوىل يف  حّصلةتاملاستخدام املعلومات  تمّ 

 محافظاتيف حتملة امل الرَصدواقع ملتقييم جراء إرسال الفريق امليداين إل  ، تمّ نقاطإىل تلك ال  الوصولب قّل ملشاكل تتعنتيجة  الرَصدنقاط 

 ة وواسط.البرصة ودهوك ودياىل وأربيل وميسان ونينوى والسليامنيّ 

 التالية:ملعايري بناًء عىل ا مواقع  7إىل  16من  الرَصدتقليص نقاط  مّ ، تهذا التمرين وبفضل 

بعني   الحدودية الدولجميع أخذ ، مع األعداد الغفرية ذاتاملواقع  عىل الرتكيز منّصباً  ، كانيف البداية :الحدودية  الحجم اليومي للمعابر  -1  

 .االعتبار

، والجمهورية العربية جمهورية إيران اإلسالمية ة إىلات املؤدّي  التدفقّ ل الرتكيز إىل، تحوّ بسبب القيود اللوجستية الحدودية:  الدول  -2  

 ، وتركيا.السورية

 املستهدفة. الدولعرب  مختلفةمواقع عدة يهدف املرشوع إىل تغطية  ع املواقع:تنوّ   -3  

من خالل  جمع البيانات اليوميةو ، املستهدفةإىل املعابر صول قدرة املوظفني عىل الو املرشوع  يراعي :إمكانية الوصول األمن و -4  

 .املختارة املواقع يف العمل 

محطات ، رسميةال ري غحدودية ال  املعابر، رسمية ال حدودية ال  املعابرتم الرتكيز عىل اختيار أنواع مختلفة من املواقع ) نوع املوقع:  -5  

ربيعة والفاو يف ، وهذه املعابر هي: الالحقة صدالَر الية ألنشطة حدودية كمواقع مث معابرتم اختيار سبع و (. ت األجرةاسيار و  حافالتال 

 ة يف البرصة وزرباطية )معرب واسط( يف واسط. مج، والشال شامغ يف السليامنيةا، وكييل وباهيم الخليل يف دهوك، وإبر نينوى
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 السكان  تحركات مالحظةاملختارة خالل مرحلة  الرَصدنقاط : 1 خارطة

 

 ن السكاّ   تحّركات   ل سجّ 

ز يركّوالسكان.  تحركات، وهو تسجيل النشاط الثالث سوف يجرييث ح ،عرب الحدود الرَصدنقاط  تحديداألساس ل  ،نني األولنّي نتائج التمري  متثّل 

وجاهيّة مقابالت إجراء  عن طريق ليتم جمع بيانات السجّ و. الرَصداالختيار النهايئ لنقاط  لمن أجهذا التمرين عىل جمع البيانات السكانية 

نفس  يشرتكون يف أو  ضمن جامعاتكان املسافرون  الرئيسيني إذا ي املعلوماتدمزوّ ، أو مع مبفردهممع املسافرين إذا كانوا قصرية 

يف ذلك  ا ، مبدة املحدّ  الرَصدن املسافرين الذين يعربون نقاط عجمع املعلومات األساسية  ين إىلمرالتهذا  ويهدفالنقل.  واسطة

 املتحصّلةبناًء عىل املعلومات  الرَصدإجراء التعديالت النهائية عىل نقاط  تمّ  دوق . واملقصد األصلومناطق  همسفر تهم وأسباب ايجنس

بسبب  ، فيشخابورمعرب  إضافةو، عربها بسبب انخفاض تدفق الهجرة ،ربيعة وكييلو  الفاو معابر: تم تجاهل 2019 آب وأيلولخالل شهري 

 لجديدة من سوريا.ا ات السكانتحرك
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 ل حركة السكان سجّ  إجراء مترينختارة بعد املحدودية ال املعابر: 2  خارطة

 

 ان السكّ  ات تحركّ   إحصاء 

عدد اإلجاميل النشاط إىل تقدير ال هذا يهدف و. يف املعابر الحدودية الخمسة املختارة -إحصاء حركة السكان -يتم إجراء النشاط الرابع 

تستخدم  نة عيّ  ويقصد بذلك، ة، وإنشاء مجموعة سكانية مرجعيّ ةمحدد  فرتة زمنيةالوطنية خالل الذين يعربون الحدود  األشخاصلجميع 

 القسم التايل(. س املبنّي يف يف النشاط الخام كامالسكان ) رصد الستبيان

 ة هي:ومجموعات السكان املرجعيّ 

  (.ق القادمنيتدفّدخلوا العراق بعد خروجهم )وغري العراقيني( الذين املسافرون )العراقيون  -1 

 (.  غادرينامل قتدفّ لة أخرى )املسافرون )العراقيون وغري العراقيني( الذين يخرجون من العراق إىل دو  -2
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يف خمسة معابر حدودية  الحصاءل  اً ي إعدادمتريناً ع النزوح يف العراق ت مصفوفة تتبّ أجَر ، 2019 وكانون األول الثاينترشين خالل شهري و 

ن الثاين  من شهر كانو  اً السكان بدء رَصد استبيانإىل جنب مع  اً ، جنبيف وقت واحد االحصاء أجري، مرحلة اإلعداد انتهاءبعد و (. 2 خارطة)

       iom.int.iraqdtm//:httpااللكرتوين: مصفوفة تتبع النزوح العراق  موقععىل  متوفر 1. تقرير مرحلة اإلعداد 2020

  30، مع اسرتاحة غداء ملدة مساءاً  5:00 وحتى الساعة اً صباح 8:30من الساعة يف األسبوع عمل عىل مدار خمسة أيام  االحصاء أجري

، باستخدام األجهزة الشخصية عن طريق املالحظة االحصاءيتم و. بعد الظهر 2:00والساعة  اً ظهر  12:30أي وقت بني الساعة دقيقة يف 

النقل )بالسيارات  بوسائطوعدد املسافرين ( الدقيقة، ، اليوملعبور )الساعةا ووقت( املغادرون/  القادمونق )سجيل نوع التدفّلت اللوحية

  القادمة لتدفقات كل من ال  لمستقّ بشكل  االحصاء وجرى(. مقعداً  15 ذاتالخاصة أو سيارات األجرة أو الحافالت أو الحافالت الصغرية 

٪ من  35منترشين يف جميع أنحاء العراق ) موظفاً  14 عىل مالذين يزيد عدده؛ مة الدولية للهجرةاملنظ ديا عدّ  بواسطة واملغادرة

 ادين من اإلناث(. العدّ 

خالل فرتة   بشكل منفصل معرب من املعابر املختارةالذين يعربون كل  األشخاص متثل ،م الحصول عليهاالتي تّ البيانات  ، فإنّ بسبب هذا التقييد

تدفقات الهجرة   ا، بل هي بيانات عن داخله و أ  الدولصورة كاملة للهجرة بني متثّل عىل أنها البيانات هذه ال ينبغي تعميم و . عينةة مزمني

نقاط  التي شملها هذا التقرير، عىلالبيانات التي تم جمعها يف النقاط الحدودية  وال ينبغي تعميم. مرصودةة محدّد  يةحدودعند نقاط 

 صدها أو تقييمها.أخرى مل يتم َر  اطقحدودية أو من

، تم تطبيق "حجم العيّنة" أي، رفع عدد املسافرين العابرين للحدود الوطنية، لتقدير لتدفق القادمني واملغادرينلتقدير العدد اإلجاميل و 

شهر بم تحديد فرتة إعداد التقارير تّ و  ادمني واملغادرين خالل فرتة زمنية معينة يف املعابر الحدودية املختارة.الحجم اإلجاميل لتدفق الق

البيانات عىل مدار   ت فيهاعم  ج  التي يام األ ، و يوملتوزيع املسافرين لكل ساعة من جمع البيانات عىل مدار ال  اً ترجيح البيانات وفق مّ واحد. ت

 ق.ونوع التدفّ ،الشهر

 ان  السّك تحّركات   استبيان 

. ويهدف هذا  2020 كانون الثاين، بدًءا من شهر االحصاءعملية مع  يتزامنالسكان  بيان لرَصد استإجراء تّضمن ، وي ط الخامسالنشا و هذا ه

  اإلقامة ، ودولة ، والجنسية، والعمرالنشاط إىل تقدير الخصائص الدميوغرافية األساسية للمسافرين القادمني واملغادرين )الجنس 

 هممالمح ، أي واملغادرين  القادمنير الخصائص الرئيسية للمهاجرين تقدي ط كذلك إىل ويهدف هذا النشا( وأسباب السفر. املعتادة

، وأسباب ، وتاريخ التنقللالتنقّ  وخصائص( ةالوظيفي والحالة، ، ومستوى التعليمالدميغرافية واالجتامعية واالقتصادية )الحالة االجتامعية

 رث من ثالثة أشهر.يغادرون العراق ألك أورين الذين يدخلون املسافقل ة بتنّ املتعلقّ املشاكل ونقاط الضعف و ، ، وترتيبات السفرالسفر

دقيقة   30، مع اسرتاحة غداء ملدة مساءاً  5:00 وحتى الساعة اً صباح 8:30من الساعة يف األسبوع ل عمخمسة أيام ملدة  االستبيان يجرى

ية زة اللوحّ ، باستخدام األجهةوجاهيّ بالت مقا ويكون عن طريق. بعد الظهر 2:00الساعة وحتى  اً ظهر  12:30أي وقت بني الساعة يف 

أي اختيار املسافرين  -تطبيق "خطوة/ فاصل زمني منتظم" من خالل  عشوائياً يتم اختيار املسافرين ولتسجيل املعلومات املذكورة أعاله. 

)اختيار شخص واحد للمقابلة  5: 1تثبيت "خطوة/ فاصل زمني" عىل وتّم مل. ة تبدأ مع بداية يوم العبشكل منتظم عىل فرتات زمنية محدّد 

 
:  على اإلنترنت رمتوفعبر الحدود. التدفق  َرصد، (2020 رآذا المنظمة الدولية للهجرة ) 1

march_2020.pdfRemap/2020413336802_cross_border_monitoring_/http://iraqdtm.iom.int/files  

 

http://iraqdtm.iom.int/
http://iraqdtm.iom.int/files/Remap/2020413336802_cross_border_monitoring_march_2020.pdf
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املقابلة بغض النظر عن  عاماً فأكرث، مؤهلني إلجراء  18يعترب جميع املسافرين الذين يبلغون من العمر ومن بني كل خمسة أفراد(. 

الذين يزيد ؛ ةمة الدولية للهجر املنظ ديا عدّ بواسطة  واملغادرة  القادمةلتدفقات كل من ال  لمستقّ بشكل  الستبيانوجرى اجنسياتهم. 

 ادين من اإلناث(. ٪ من العدّ 35منترشين يف جميع أنحاء العراق ) موظفاً  14 عىل معدده

، بحافلة  )سرياً عىل األقدام، بسيارة خاصة، بسيارة أجرة، بحافلةالنقل  واسطة حول، علومات أساسية مب ، االدالءنةعيّ  مسافري طلب من كل 

 ي سأل جميع املسافرين الذين تمّ املهاجرين، لرتكيز عىل ل و . لة اإلقامة املعتادة، وأسباب السفردو و الجنسية، و العمر، و الجنس، و  (صغرية

يف هذه الحالة  و  . أم ال ق مام إذا كانت معايري فرتة األشهر الثالث تنطبق عىل املسافرأخذ عينات منهم عن طول فرتة سفرهم، للتحقّ 

)الحالة  ةواالقتصادي  ةواالجتامعي ةالدميوغرافي بالخصائصة ألسئلة املتعلقّ مبا يف ذلك ا، اإلجابة عىل االستبيان الكاملي طلب منه فقط، 

واملشاكل ونقاط  ،فرالسترتيبات و وأسباب  وتاريخ التنقلالتنقل  خصائص وسامتو ( الوظيفيةحالة ال ، و ، ومستوى التعليماالجتامعية

 .فربالسضعف املتعلقة ال 

يضمن حجم العينة  إذ التحليل.  ألغراض وجاهيةمقابلة  3.000و 1.000 حوايليجب إجراء  بشكل عام،و . االحصاءأخذ العينات عىل يعتمد 

هو الحد األدىن للفرتة   ،وربع شهر للمهاجرين ،شهر واحد للمسافرين يعتربإذ  .مقبولةإىل درجة  ةدقيق نةأن تكون تقديرات العيّ "األدىن" 

 لبيانات.ل اة كاٍف لتحليالتي ميكن خاللها عمل حجم عينّ 

ة،  العيّنة الستبيان رَصد التدفق عىل أنه معكوس احتاملية اختيار فرد من العينّ تم احتساب حجم ، لتقدير خصائص املسافرين واملهاجرينو 

 بناًء عىل الحجم املقّدر للمسافرين القادمني واملغادرين يف كل نقطة رَصد مختارة. 

ال  و . عينةخالل فرتة زمنية م بشكل منفصل معرب من املعابر املختارةالذين يعربون كل  األشخاص متثل ،م الحصول عليهاالتي تّ البيانات  إنّ 

 ية حدودتدفقات الهجرة عند نقاط  ا، بل هي بيانات عنداخله وأ  الدولصورة كاملة للهجرة بني متثّل عىل أنها البيانات هذه ينبغي تعميم 

 نقاط حدودية أو مناطق التي شملها هذا التقرير، عىلتم جمعها يف النقاط الحدودية  البيانات التي وال ينبغي تعميم. مرصودةة محدّد 

 صدها أو تقييمها.أخرى مل يتم َر 

 التالية طوات  الخ 

ه الفرتة  تم جمعها خالل هذ سيتم استخدام البيانات التيو . 2021ات الواردة يف هذه الوثيقة حتى عام جمع البيان أنشطةتستمر وف س 

  تتمكن سوف ، االحصاء  عمليةإىل البيانات التي تم جمعها من خالل  اً استنادو مجموعة متنوعة من املخرجات.  صول عىلالزمنية للح

وقت  ال  تتّبعب، ةخاص واملركبات التي متر عرب كل نقطة عبور حدودية خالل فرتة مرجعيّ لعدد اإلجاميل لألشاتقدير من ع النزوح مصفوفة تتبّ 

فهم الخصائص الدميوغرافية   أن تعّزز  اناالستبيواسطة بالبيانات التي تم جمعها من شأن ، فضالً عن ذلك. قالتدف وطريقة العبور ونوع

ملزيد من  و سفرهم. ودواعي  ة وأسباب املحدّد  الرَصدين الذين يعربون نقاط ، ودولة اإلقامة املعتادة( للمسافرسية، والجن، والعمر)الجنس

: العراقيف ع النزوح صفوفة تتبّ مل لكرتويناملوقع اال من خالل 2المح املسافرينمبير الخاص التقراملعلومات، ميكن االطالع عىل 

http://iraqdtm.iom.int.   صنع  توفري رؤية أعمق لدوافع الهجرة وعملية ل ، فصيّل عىل أساس  اً أيض الستبيانات ستخدم بيانات وسوف

  العائدين. أو، ومواطن ضعف املهاجرين طة بهاالقرار املرتب
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